Kære medlemmer.
Set i bakspejlet og i situationens alvor mener bestyrelsen, at vi traf den rigtige beslutning, da vi
aflyste dette års generalforsamling i den kendte form, som beskrives i GCD’s vedtægter.
Bestyrelsen besluttede at afholde en ”On line” Generalforsamling, og vi er glade og taknemlig for,
at alle medlemmer har accepteret denne beslutning.
Dagsorden den 26. marts 2020.
1. Valg af dirigent (udgår)
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (formanden og bestyrelsens
beretning)
3. Fremlæggelse af det reviderede 2019 regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget 2021 samt revurdering af budget 2020. (kontingent 2021 uændret)
5. Forslag fra bestyrelsen (ingen)
6. Forslag fra medlemmerne (ingen)
7. Valg til bestyrelsen (alle i bestyrelsen er villig til genvalg)
8. Valg af revisor og revisor-suppleant (Sven Carlsen og Flemming B. Petersen er villig til
genvalg)
9. Eventuel (Under punkt 7 kan man ikke vedtage noget, men har nogen noget på hjertet send en mail til formanden)
Sammendrag/referat fra GCD’s Online generalforsamling den 26. marts 2020
Ad. 1. Punktet udgik
Ad. 2. Bestyrelsen har ikke modtaget indsigelser eller spørgsmål til punktet – Godkendt.
Ad. 3. Bestyrelsen har ikke modtaget indsigelser eller spørgsmål til punktet – Godkendt.
Ad. 4. Joe Odgaard har rettet henvendelse vedr. budget for sommergolfen. Connie Rasmussen,
har besvaret Joe Odgaards henvendelse og redegjort for budgettallet.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021. Sven Carlsen har som det eneste medlem
fremsendt en indsigelse. Sven foreslår kontingent nedsættelse. Kontingentet er fastsat og vedtaget
til 100 €. Bestyrelsens budget samt budget revidering 2020 – Godkendt.
Ad. 5. Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingen.
Ad. 6. Ingen medlemmer har fremsendt forslag til generalforsamlingen.
Ad. 7. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til nye medlemmer af bestyrelsen. Hele bestyrelsen
modtager således genvalg.
Ad. 8. Genvalg til Sven Carlsen og Flemming B. Petersen.
Ad. 9. Per Møller, har siden 2011 stået for Sommergolfen, dette arbejde overtages af Inger Rask.
Bestyrelsen takker Per for hans store arbejde og altid gode samarbejde. Som tak vil Per, når det
bliver muligt, modtage en vingave.

Ligeledes vil bestyrelsen gerne takke vores revisor Sven Carlsen, som har stået til rådighed samt
revideret GCD’s regnskab. Som tak er der ligeledes en vingave til Sven.
Fra Ester Falck og Torben Arp har bestyrelsen modtaget mail med tak for vores arbejde og tak for,
at hele bestyrelsen fortsætter deres arbejde, foreløbig frem til næste generalforsamling.
Stor tak til alle klubbens sponsorer, turneringsledere og alle som støtter op om vores klub.
Tak til min medbestyrelse for et hyggeligt og godt samarbejde. Jeg er glad for, I alle fortsætter.
I dag, den 26. marts 2020, har vi stadig udfordringer i GCD. I øjeblikket må alle, som opholder sig i
Frankrig, følge de henvisninger som de Franske myndigheder udstikker. Det betyder, at alle GCD’s
arrangementer foreløbig er aflyst, indtil myndighederne og golfbanerne igen åbner op for normal
forhold.
Jeg ser frem til, at vi alle kan komme ud og dyrke vores dejlige og hyggelige sport – golfen, for så
ved jeg, at krisen med Corona er overstået.
Pas godt på hinanden.

Referent, den 26. marts 2020.
Myrna Hald

